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 مقدمة مؤسسة المأسدة

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

م على خير خلقه دسيد رسله دخاتم أنبيائه دعلى آله دصحبه دمن اهتدى ي دنسل  دنصل   ،نعبد  دال نشرؾ به ، دحد الحمد هلل
 ؛بهديه، دبعد

الوليد المقدسي في  األسير المظلـو الصابر المحتسب أبينتفض لينصر أخا  الشيخ ا –األسير السابق–هو الشيخ الفاضل  فها
إلى  امن أياـ حياته دصحته تقربً  ابه دأعطى جزءً ال يحسن الحديث عن األسر دتبعاته إال من جر  سجوف حكومة حماس الظالمة، ف

 .اهلل عز دجل خالؿ فتنة دابتالء السجن

في  ادصارخً  افالشيخ أبو محمد الطحادي من الذين نشهد لهم بالخير دالصالح دالثبات دالجهر بالحق، دال ضير أف يقف مناصرً 
ليفضحهم ديكشف سوأتهم دسوء سريرتهم دعظم جرمهم في حق  –آسريه فك اهلل أسر  دأذؿ  –خ أبي الوليد اني الشيدجو  سج  

ها حكومة حماس ندالقوانين الوضعية التي تنافح عنا اهلل، دكفردا بالطواغيت هم قالوا رب  الشيخ أبي الوليد دإخوانه، ال لشيء إال أن  
 .ن في غزة بقوة الحديد دالناردتحادؿ أف تفرضها على الموحدي ،دأنصارها

ى في دين التوحيد دالبراءة من التنديد، دمواصلة كوا بحبل اهلل المتين دعردته الوثقى التي تتجل  ديأبى هؤالء األبطاؿ إال أف يتمس  
ددعوا من أجلها في التي أُ دعال، فكانت هذ  هي الجرائم الحقيقية  هم جل  ألمر رب   الً ر لهم من قوة دعتاد امتثاجهاد اليهود بما تيس  

دين األمة دأمنها  ضد   تكفي لتعرية حماس دكشف دجهها القبيح دددرها الخيانيّ  كما  ،دعزةً  اسجوف حماس، دهي تكفيهم شرفً 
اتهم ر األمة من ربق االحتالؿ بخالؼ ادعاءاتهم الزائفة دتصريحل العقبة الرئيسية دالحقيقية في دجه تحر  ها تمث  دمستقبلها، دبأن  

 .الكاذبة

لهم سوى اإليقاع  دال هم   ،د اإلخوةال زالت محنة اإلخوة الموحدين قائمة، دما زالت ترسانة حماس العسكرية داألمنية تترص  
دعال في ميداف الدعوة أد  دمحاربتهم في أرزاقهم دمنعهم من عبادة ربهم جل   ،ـ الحصار عليهم دعلى أهليهمإحكاباإلخوة د 

لت إلى كتيبة يهودية متخصصة في محاربة اإلخوة الموحدين في غزة ال حماس قد تحو   سواء، دكأف   هاد على حد  اإلعداد أد الج
 .غير

حماس دجنودها ديجعل كيدهم في  أسرانا في غزة من سجوف حماس قبل سجوف اليهود، ديكفينا شر   نسأؿ اهلل تعالى أف يفك  
 .ه دلي ذلك دالقادر عليهي شوكة إخواننا ديفتح لهم البالد دالعباد، إن  أف يقو  نحورهم دينجي إخواننا من مكرهم دبطشهم، د 

 .العالمين دالحمد هلل رب  
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 الوقفات الخماس بردع حكومة حماس

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ظُْلِمهِ  بَػْعدَ  انْػَتَصرَ  َدَلَمنِ } :القائل ،الظلم عن الظالمين اآلمر بدفع البغي دالعدداف درفع ،الحمد هلل ناصر المستضعفين دلو بعد حين
الظلم ظلمات يـو  اتقوا الظلم فإف  : "القائل ،دالصالة دالسالـ على نبي الرحمة دالملحمة األمين ،{َسِبيلٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َما فَُأدلَِئكَ 
ا أثرهم بإحساف دعلى من تبعهم مقتفيً  ،رينالصاب داء كانوا منالذين إذا أصابتهم البلواء دالألالميامين  ، دعلى صحابته الغر  "القيامة

 ؛دبعد ،إلى يـو الدين
 

ُهمْ  نَػَقُموا َدَما} :قاؿ تعالى  .{الَحِميدِ  الَعزِيزِ  بِاهللِ  يُػْؤِمُنوا َأفْ  ِإال   ِمنػْ

يجاهددف بواجهة أهل الحق دالصدؽ من الذين  لةالمتمث   ،لقد علمنا دكما علم الجميع من خالؿ المصادر اإلعالمية الموثوقة
العالم المجاهد  الشيخ فقد علمنا منهم أف   ،حياض األمة دأعراضها في مشارؽ األرض دمغاربها ديدافعوف بصددرهم دنحورهم عن

دمنذ قرابة العاـ دنصف  في سجوف البغي دالظلم في أقبية حماس، االمعردؼ بأبي الوليد المقدسي المأسور خطفً  (هشاـ السعيدني)
 :دلمثل هذا الخبر المؤلم دقفات ،ادال صديقً  اعدد   الصحية متدهورة فال تسر  حالته  أف   ،العاـ

 
 الوقفة األدلى: 

 ؟-فك اهلل أسر -ما هي جريمة أبي الوليد المقدسي 

حتى دصل به  ،داستحق السجن من أجلها -اهلل أسر  فك  -ي أتساءؿ ما هي الجريمة التي ارتكبها الشيخ أبو الوليد المقدسي فإن  
ضح لهم ديت   ا كي أجيب عليههذا سؤاؿ أطرحه على مسامع الناس جميعً  ؟من تدهور في صحته حاؿ إلى ما دصل إليه اآلفال

دبعد ذلك فلُيحِكم الناس عقولهم دضمائرهم  ،أقبية حماس ليعرفوا ما هي جريمة الرجل التي ما زاؿ يقبع من أجلها في ،الحاؿ
 !؟السجن دتحت سياط التعذيب بها خلف قضباف الوليد كل هذ  المعاناة التي يمر   هل يستحق أبو :بأنفسهم ديجيبوا أنفسهم

 
عن أف تعتبر جريمة يعاقب عليها  الً فض ،جريمة ىدفي الحقيقة دبعد البحث عن جريمة الرجل دجدناها ال تستحق أف تأخذ مسم  

اإلنساف تلك  دأقصد هنا بحقوؽ ،رموف حقوؽ اإلنسافأهل اإليماف دبعرؼ العقالء الذين يحت دهذا الذي أقوله هو بعرؼ ،صاحبها
ا بعرؼ أهل الظلم دالعدداف أم   على ألسنة األمريكاف، ادبهتانً  ازدرً  ها الرحمن دليست حقوؽ اإلنساف المزعومةالحقوؽ التي أقر  

 ل دمن أكبر الجرائم في قانونهمكبرى ب جريمة فهي تعد   ،اني أبي الوليد المقدسيفكما هو الحاؿ أماـ ناظركم مع سج   دالخذالف
 !!! الظالم

  ؟أتعرفوف لماذا يا أصحاب الضمائر الحية
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 .اني أبي الوليد أصبحت لهم أجندة دمنهجية مرتبطة برضا الغرب الديمقراطي الصليبي دليس برضا اهللسج   ألف  
غرب الصليبي من المحاؿ أف يرضى عنهم حتى دال هم األدؿ هو إرضاء الغرب الصليبي لكي يرضى عنهم،انو أبي الوليد هم  فسج  
  .موا لهم قرابين تشفع لهم عندهم ديبرهنوا لهم فيها عن صدقهميقد  

الوليد من الرجاؿ الذين يناددف بتحريق الدساتير  أبا ألف   ؛دمن هنا أقدمت حماس على خطف أبي الوليد ددضعته في أقبيتها الظالمة
بنفس الوقت على التمسك بالعقيدة التوحيدية السلفية  ديحث   ى رأسها صنم الديمقراطية الغربية،الوثنية دعل الوضيعة دهدـ األنداد

الديمقراطي مما حدا بحماس إلى  دمثل هذا المنهج ال يردؽ لسدنة الصنم ،تنادي بتقويض بنياف أصنامهم الوضعية الجهادية التي
ت بتعذيبه لكي يتراجع عن دينه الذي يكفر بصنم الديمقراطية بل دقامب، دليس هذا فحس ،خطف أبي الوليد دإيداعه السجن

 .ددساتير األنداد البشرية الصليبية

غير تلك التي ال تعتبر جريمة إال بقانوف فرعوف  ثبت على أبي الوليد أي تهمة يستحق من أجلها السجنى حماس أف تُ ني أتحد  دإن  
 .بعد  األدؿ دمن انتهج نهجه من

 .{الَمْسُجونِينَ  ِمنَ  أَلَْجَعَلن كَ  َغْيِري ِإَلًها ات َخْذتَ  لَِئنِ } :لموسى عليه السالـففرعوف األدؿ قاؿ 

إف لم تتراجع عما  ،سأجعلك من المسجونين ا غير الذي أنا عليها دمنهجً ا غيري دسلكت طريقً ن اتخذت معبودً ئيا موسى ل: أي
األدؿ  فرعوف ـ ال يختلفوف عن فرعوف األدؿ إال بشيء داحد دهو أف  دكذلك فراعنة اليو  أنت عليه من مخالفتك لطريقي دسبيلي،

ال يريد ألحد أف يشاركه في تلك  -لعنه اهلل-األدؿ  ففرعوف ،{اأَلْعَلى رَب ُكمُ  أَنَا}: عى الربوبية المطلقة لنفسه دذلك حين قاؿاد  
ا آخرين ا دأربابً مع اهلل أندادً  هم جعلواألنفسهم بألسنتهم إال أن  هم لم يدعوا الربوبية المطلقة اليـو مع أن   بينما فراعنة ،الربوبية

ي فرعوف األدؿ فدهذا في حقيقته ال يختلف عن منهج  ،حالهم دأعمالهم دأفعالهم يشاركونه في ألوهيته دربوبيته من خالؿ لساف
دذلك حين  ،ا من ددف اهللمن اتخذدا أربابً على  دهذا هو عين ما أنكر  يوسف عليه السالـ ،د األربابشيء سوى الزيادة في تعد  

رٌ  ُمتَػَفر ُقوفَ  أََأْربَابٌ }: قاؿ لهم ـِ  َخيػْ أـ اهلل الواحد  برلمانيوف متفرقوف خير أأندادٌ  :دنحن نقوؿ لفراعنة اليـو، {الَقه ارُ  الَواِحدُ  اهللُ  َأ
 ؟اهلل أإله قومي دإله دطني مع ؟ردفما تذك   قليالً  ؟بعثي مع اهللأإله ! ؟تعدلوف بل أنتم قـو ؟أإله ديمقراطي مع اهلل :القهار؟ دنقوؿ لهم

 .دبمعبوداتكمبكم لكم دلما تعبددف من ددف اهلل كفرنا  أؼ  ! ؟يشركوف تعالى اهلل عما ؟أإله علماني مع اهلل ؟بل أكثرهم ال يعلموف

فنحن ليس لنا إال  ،داهلل على الحق دال نزكيك على اهلل كفإن   ،اثبت داصبر داحتسب :دال يسعنا هنا إال أف نقوؿ ألخينا أبي الوليد
 .اإلله الذي في السماء دقد كفرنا بكل أرباب األرض إله داحد نعبد  هو

 
  الثانيةالوقفة: 

 .رىمع معاملة األسا

ـَ  َديُْطِعُموفَ } :قاؿ تعالى  .{َدَأِسيًرا َديَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحب هِ  َعَلى الط َعا

 أهكذا يأمركم اإلسالـ بمعاملة األسرى؟ :س تنسبوف أنفسكم لإلسالـ فسؤالي لكمدبما أنكم يا حما
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 ؟أـ أف اإلسالـ أمر بمعاملة األسرى بالرفق داإلحساف

ألم يقل رسوؿ  ؟-عمن هو من المسلمين الً فض- كيف كانوا يعاملوف أسارى الكفار  ،فددنكم سيرة سيد البشرية دصحابته من بعد 
 ؟اباألسرى خيرً  استوصوا :سلماهلل صلى اهلل عليه د 

ال  :رآهم موقوفين في العراء في ظهر يـو قائظ عندما ،ا المسلمين في أسرى يهود بني قريظةألم يقل صلى اهلل عليه دسلم مخاطبً 
 .السالح دقيلوهم داسقوهم حتى يبرددا الشمس دحر   تجمعوا عليهم حر  

 !؟المسلم يا حماس فكيف بحق   ،الكافر المشرؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه دسلم بحق   هذا ما أمر به

دقد عنوف إماـ  ،تهدتطبيبه لعالج عل   ،لستر عورته دكسائه ،جوعته نا على إطعاـ األسير لسد  فشرعنا الحنيف يا حماس يأمرنا ديحث  
بها رسوؿ اهلل صلى اهلل  التي أمر دذكر فيه قصة الكسوة ،(باب الكسوة لألسارى)سما  أ الً كام  ابابً  -رحمه اهلل-الحديث البخاري 

دغيرها  هذا الباب باقي األمور التي تتعلق بحقوؽ األسير من اإلطعاـ دالتطبيب ديقاس على ،اتي به أسيرً عليه دسلم للعباس حين أُ 
 .من باقي الحقوؽ

ـَ  َديُْطِعُموفَ } :ق الصحابة رضي اهلل عنهملُ خُ  االعزة يا حماس مادحً  ألم يقل رب   دقد ثبت ، {َدَأِسيًرا َديَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحب هِ  َعَلى الط َعا
ديكفينا ديكفي   ،وف األسارى مما يأكلوف ديشربوف على فاقتهم دحاجتهم لذلك الطعاـ دالشرابيخص   بالسيرة كيف كاف الصحابة

دليس هنا موطن  ،ن الخلقية لألسارىعلى معاملة المسلمي ادداقعي   احسي   الً دلي ،كل عاقل اآلية المحكمة القطعية آنفة الذكر
 .في هذ  العاجلة دإال فما أكثر الشواهد في سيرة سلفنا الصالح على ما نقوؿ االستقصاء

 
الذين حملوا لواء تحرير  ،السلفية التوحيدية الجهادية ا بالنسبة لمعاملة أسارى الكفار في عصرنا الحالي فددنكم يا حماس أبناءدأم  

بمنهج حبيبهم محمد  اقتداءً  ،أيديهم كيف يعاملوف األسارى الذين يقعوف تحت  ،ةة إلعادة أمجادها األبي  دالتبعي   األمة من الذؿ  
من األسارى   عليه فمن كاف يستحق المن   ،في معاملتهم لألسارى اعلى المجاهدين إال خيرً  فواهلل ما شهدنا ،صلى اهلل عليه دسلم

 دكل   ،دمن كاف يستحق القتل يقتلونه ديحسنوا في قتله ،يفاددنه دمن كاف يستحق المفاداة كانوا ،وف عليه بإطالؽ سراحهكانوا يمن  
دلم نعهد عليهم  ا،كاف أد حقيرً  اشريفً  ابوا أسيرً هم عذ  فلم نعهد على المجاهدين أن   ،دعال هم جل  ب  ر ألمر  الً امتثا دذلك ،بحسبه

بل  ،حصى في هذادالشواهد أكثر من أف تُ  ،االذي عهدنا  عليهم عكس ذلك تمامً  بل ،هم حرمو  من حقوقه البشرية داإلنسانيةأن  
 .الخلق دالمعاملة وف عليهم كانوا يشهددف للمجاهدين بحسناألسارى الذين كانوا يفاددنهم ديمن   إف  

فقد أجهزتم على جريحهم يـو مجزرة  ،بغير دجه حق   يتم في معاملتكم ألسارى المسلمينا أنتم يا حماس قد بغيتم دظلمتم دتعد  أم  
قالوا عن الفئة الباغية  مع أف فقهاء اإلسالـ ،دذهبتم إلى منازلهم ددمرتموها فوؽ رؤدس أهلها ،تيمية بناالمسجد األبيض مسجد 

 قتلدال يُ  جهز على جريحهمال يُ  -الصليبية دالتشريعات البرلمانية الشركية دليس على أئمة الديمقراطية-على إماـ المسلمين 
ا أنتم يا أئمة الديمقراطية أم   ،ممن بغوا عليه فال يجوز لجند إماـ المسلمين أف يجهزدا على جريح المعركة دأسيرها ،أسيرهم

الحاؿ  دها أنتم تسوموف األسارى الذين بين أيديكم سوء العذاب حتى دصل ،أسيرهم الصليبية فقد أجهزتم على جريحهم دقتلتم
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فقهكم في معاملة أهل التوحيد تأخذدنه من قوانين  ألف   كل هذا  ،بصحته د المقدسي إلى ما دصل إليه من تدهورٍ بشيخنا أبي الولي
بتعذيبكم  همكم بالخرص دالظن  نت   أد دعاءً اعي عليكم نا ند  اكم أف تظنوا يا حماس أن  دإي   ،البرية تشريعات رب   الديمقراطية دليس من

يسمح  الذي ال ،(أبو ياسر داطفة)دعاءاتنا مدير األمن الداخلي ادلكم أف تسألوا عن  قلُ فليس هذا لنا بخُ ال داهلل  ،إلخوة التوحيد
ـ أقدامهم في طوؿ اليـو دعلى دجوههم األقنعة حتى تتور   ديبقيهم داقفين على أقدامهم ،ساعات باليـو لإلخوة بالنـو سوى ثالث

ستطيع القبض على ألو  :د اإلخوة في السجن ديقوؿ لهمن أنصار الذي كاف يهد  داسألوا أبا الحسن في سج، سجن الجزيرة بغزة
 دعند اهلل ،ر عليهمعن استهزائهم باإلخوة دالتند  ( جلجلت)أصحاب مصطلح  داسألوا ،الزرقادي دبن الدف ألددعتهما في السجن

 .تجتمع الخصـو يـو ال ينفع منصب دال ماؿ دال بنوف
 
  الثالثةالوقفة: 

 .ازدداجية المعايير عند حماس مع فضح

ها كانت تمنعكم من إطالؽ الصواريخ على العدد أن   فأنتم يا حماس كنتم تعيبوف على سلطة فتح العلمانية العميلة الكافرة :أدالً 
 .دتعتقل من يقوموف بإطالؽ تلك الصواريخ ها كانت تأسراإلسرائيلي دأن  

فأنتم تمنعوف إخوة التوحيد من إطالؽ  ،الكافرة م تنكردنه على سلطة فتح العميلةدها أنتم اليـو تقوموف بنفس الددر الذي كنت
اإلخوة في سجونكم بسبب  دتأسردف دتعتقلوف من يطلق تلك الصواريخ ديوجد اآلف الكثير من ،اإلسرائيلي الصواريخ على العدد

 .إطالؽ صاردخ أد قذيفة هادف على العدد اإلسرائيلي

دكنتم تعتبردف  ،ما إهانة في السجوفبتعذيب أسراكم دتهينهم أيّ  ها تقـولى سلطة فتح العلمانية العميلة الكافرة أن  كنتم تعيبوف ع  :اثانيً 
نتم من االستيالء على دعندما تمك   ،السمادية اإلنسانية دمخالف للقوانين الوضعية دالشرائع الجرائم الكبرى في حق   هذا الفعل من

القطاع  قمتم بسحله في شوارع ،الذي كاف يشرؼ على تعذيب أسراكم (سميح المدهوف) هالكالسلطة ددقع تحت قبضتكم ال
 .المذبوحة المسلوخةة ، دركلتمو  باألرجل حتى غدا كالشاالً دنخلتم جسد  بالرصاص تنخي

بتم اإلخوة في السجوف فقد عذ ،العلمانية العميلة الكافرة دها أنتم اليـو تقوموف بنفس الددر الذي كنتم تنكردنه على سلطة فتح
 .الجرحى داألسرى هزدف على من دقع تحت أيديكم منجْ تنكيل دقد شاهدناكم بالصور الحية كيف تُ  مالتم بهم أيّ دنك  

من ممارسة ددركم السياسي في المساجد دغيرها من  ها تمنعكمكنتم تعيبوف على سلطة فتح العلمانية العميلة الكافرة أن    :اثالثً 
 .دتهضم حقوقكم دما إلى ذلك م أفواهكماألماكن دتكم  

إخوة التوحيد من ممارسة ددرهم السياسي  فتمنعوف ،دها أنتم اليـو تقوموف بنفس الددر الذي كنتم تنكردنه على سلطة فتح
مير بيوت اهلل بتد أف قمتم أنتم ،عما كانت تعمله سلطة فتح العلمانية العميلة الكافرة معكم بل دزدتم ،موا أفواههمدالدعوي دتكم  

 .معكم دهذا ما استحيت أف تفعله سلطة فتح ،دينعلى رؤدس الموح  
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ديتهمونها  ،يق عائشة رضي اهلل عنها دعن أبيهايقة ابنة الصد  الصد   ناوف أم  أنتم تسمحوف اآلف ألبناء المتعة الرافضة الذين يسب   :ارابعً 

ات دأخذ حريتهم بنشر دبعمل ددر للحسيني   ناسباتهم البدعية العاشورائيةتسمحوف لهم باالحتفاؿ بم ،فيها من الفاحشة بما ليس
 !؟على اإلسالـ من اليهود دالنصارى أشد عدادة التشيع في القطاع مع أنهم

 
 !ها ازدداجية الظلم دالعددافا إن  هم بممارسة دعوتهم، حق  دبالمقابل تمنعوف أبناء الصديقة الطاهرة العفيفة من إعطائهم حق  

 
  الرابعةالوقفة: 

 !حماس (شاليط)دما أدراؾ ما  ،حماس (شاليط)مع 

ا رآ  من اإلكراـ مَ فندؽ خمس نجـو لِ  دكأنه يعيش في ،عة في سجوف حماسدالد   ذلك األسير اليهودي الذي دجد من العز  
 يكذبوف على الرجل ديبهتونه في هتهم قـو بُ مع أف اليهود معردؼ عنهم أن   ،نفسه (شاليط)دهذا باعتراؼ اليهودي  ،داالحتراـ

سعادته من حسن المعاملة التي دجدها في  لم يكن بوسعه إخفاء مدى (شاليط) إال أف   ،من جحود للحق مدجهه لما في صفاته
 .سجوف حماس

ها أهلنا البأساء أذاؽ في ،منذ قرابة السبعة عقود أرضنا المقدسة اليهودي الذي يحتل   (شاليط)لتم بماذا فض   :دالسؤاؿ هنا لحماس
 ؟دقتل شيبنا دشبابنا دأطفالنا دالضراء دهتك أعراضنا

بل  ،الوليد وحتراـ؟ ما لم يجد  شيخنا أباإلكراـ داال حتى دجد عندكم من -فك اهلل أسر -فبماذا فضلتمو  على شيخنا أبي الوليد 
 !! ؟؟يبدجد أبو الوليد من المعاملة ما فيه المهانة دالتعذ فقد ادعلى العكس تمامً 

دسياطكم الظالمة العددانية التي تجلددف بها  فأنتم يا حماس تريددف من كل هذ  األعماؿ اإلجرامية :الجواب معردؼ يا حماس
في  افين إرهابي  المصن   دأف   كم على قدر المسؤدليةأف تثبتوا لساسة الديمقراطية الصليبية أن   ،التوحيدية ظهور أبناء السلفية الجهادية

 .التعذيب ينهم لن يجددا منكم إال العصا الغليظة دسياطقوان

فلن يجددا منكم إال اإلكراـ  ،البريطاني (ألن جونسوف)د ،اليهودي (شاليط)ا الذين هم محسوبوف عليهم دعلى دينهم أمثاؿ أم  
 !!اإلنساف على الحفاظ على حقوؽ حتراـ بناءً داال

لنا  بعيش ديقرّ  أنحن فواهلل لن يهدأ لنا باؿ دلن نهن اأم   ،سياسة الظلم دالعددافا لكم يا حماس منهج ديمقراطية الصليب د فهنيئً 
تنا إلى أف نلقى اهلل بمني   دلو بقينا في أقبية سجوف الطواغيت ،دسياسة شرعنا الحنيف تحكم األرض كلها حتى نرى دين اهلل ،قرار

 .التي كتبها علينا
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  الخامسةالوقفة: 
 .مناصحة إلخوة التوحيد

رهم أذك   ،ةة دفي أرض غزة الصمود خاص  دالمعراج عام   أرض اإلسراء ،ه بها إلى إخوة التوحيد في أرضنا المقدسةهي نصيحة أتوج  
دعلى اآلف على اإلسالـ عامة  الخطب جلل دالهجمة القائمة فإف  ، {تَػَفر ُقوا َداَل  َجِميًعا اهللِ  ِبَحْبلِ  َداْعَتِصُموا}: فيها بقوؿ اهلل تعالى

فهي  ،دال ذمة يسير على خطى السلف الصالح إال   ترقب في مؤمن موحدٍ  هي هجمة شرسة ال ؛ة راية التوحيد الحق خاصةلَ مَ حَ 
مضاجع يهود دأعواف  دالذي أقض   ،سبتمبر راد منها قتل مولود اإلسالـ الجديد الذي بزغ فجر  في الحادي عشر منيُ  هجمة
دشراستها  اهلل له يدخل عامه الحادي عشر دلم تستطع الحملة الصليبية على ضخامتها بحفظ دها هو مولود الحادي عشر ،يهود

كم اعلموا أن   ؛ة راية التوحيد في غزتنا الصامدةلَ مَ فيا حَ  دمن هنا ،قد اشتد عود  داستوى على سوقه -دبفضل اهلل-بل  ،أف تناؿ منه
نالت منكم أيادي الغدر  ا دقدفوف جميعً كم مستهدَ فواهلل إن   ،كملِ بَ قِ اإلسالـ فال يؤتين اإلسالـ من  على ثغر عظيم من ثغور

دي جند أنصار اهلل في دبعدها من موح   ،الصبرة جيش اإلسالـ في حي   ديجميعكم، فباألمس نالت أيادي الغدر دالظلم من موح  
هو أمير الجماعة أبو الوليد يسومونه  دها ،جوفهم بالسدي جماعة التوحيد دالجهاد دزج  دبعدها من موح   ،ابن تيمية مجزرة مسجد

 !!!الديمقراطية سوء العذاب خلف قضباف سجونهم

ق المهاجرين لُ ق اإليثار فهو خُ لُ دتسابقوا على خُ  ،اجتمعوا على كلمة سواء يحبها اهلل درسوله ؛من هنا أقوؿ إلخوة التوحيدد 
أعداء الملة دالدين أكثر  اجتماعكم سيكوف فيه نكاية على داعلموا أف   ،ينيتلى إال يـو الد في قرآفٍ  دقد مدحهم اهلل به ،داألنصار

عبد  ن تجتمعوا علىئفواهلل ل ،كها بحبل اهلل المتينلهذ  األمة لن يكوف إال بتمس   التمكين داعلموا أف   ،من نكاية السالح دالتقتيل
ساتنا لن دإف مقد   ،د كلمتنافإف يهود لن يهزموا إال بتوح   ،ح المؤمنينب ريذهِ ؽ الذي يُ لكم من هذا التفر   رأسه زبيبة خيرٌ  حبشي كأف  

حتى يرى اهلل منكم ما يحبه  ،للناس أمة أخرجت خيرِ ضوا نفوسكم على ما فيه الخير لِ ردا قلوبكم درد  فطه   ،قلوبنا ر إال باجتماعتتحر  
دفي ذلك ، فالبدار البدار رحمكم اهلل ،لجماعة رحمكم اهللفالجماعة ا ،ديغيظ قلوبهم ديرى منكم األعداء ما يغيظهم ،ديرضا 

 .فليتنافس المتنافسوف

َقَلبٍ  َأي   ظََلُموا ال ِذينَ  َدَسيَػْعَلمُ } :ردا قوؿ اهلل تعالىتذك   :ا أقوؿ لحماسأخيرً  َقِلُبوفَ  ُمنػْ  .{يَػنػْ

 .نالعالمي دالحمد هلل رب  
 
 

 ؛دكتبه أبو محمد الطحادي
 .هجري ٖٖٗٔجمادى األدلى من سنة  2ٕ ،ـٕٕٔٓ/ٗ/ٕٓالجمعة الموافق 
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